YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. PAY ALIM TEKLİFİ TALEP FORMU
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (“YKBNK”) tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-26.1 sayılı tebliği çerçevesinde zorunlu pay alım teklifinde bulunarak pay
toplamak amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılan başvuru neticesinde verilen izin dahilinde, 13.05.2022 tarihinde KAP’ta ilan edilen bilgi formunda
belirtilen koşullara uygun olarak aşağıda dökümünü belirttiğim nominal değerdeki YKBNK paylarını 1 TL nominal değerli pay için Pay Alım Teklif Fiyatı olarak
belirlenmiş olan 2,2757 TL bedelle satmayı talep ediyorum. Söz konusu pay alım teklifi kapsamında ilgili tebliğ uyarınca teslim edilen payların bedelinin işbu
talep formunda belirttiğim şekilde ödenmesini kabulünüze sunarım.
YATIRIMCININ
Adı Soyadı / Unvanı
MKK Sicil Numarası
TC Kimlik Numarası
Vergi Kimlik Numarası
(Tüzel Kişiler ve Yabancı Uyrukluluar için)
Aracı Kurum
Hesap Numarası
Adres
Telefon
Tarih

:
:
:
:

…………………………..
…………………………..
…………………………..
…………………………..

:
:
:
:
:

…………………………..
…………………………..
…………………………..
…………………………..
…………………………..

: İMZA

ARACI KURUM KAŞE ve İMZA*

* Talebin bir aracı kurum vasıtasıyla alınması durumunda form üzerinde söz konusu aracı kurumun imza kontrolünün yapıldığına dair kaşe ve imzası aranmaktadır.
SATIŞI TALEP EDİLEN PAYLARIN
Miktarı (1 TL Nominal Değerli Pay)
: …………………………..
Tutar (Miktar x 2,2757 TL)
: …………………………..
PAY BEDELİNİN ÖDENECEĞİ HESAP BİLGİLERİ
Banka / Aracı Kurum
: …………………………..
Şube Adı
: …………………………..
Alıcının Adı Soyadı/Unvanı
: …………………………..
IBAN*
: TR……………………….
Açıklama
: "YKBNK" Pay Alım Teklifi Bedeli
* IBAN numarası bulanmayan talepler işleme alınmayacaktır.
PAYLARIN VİRMANLANACAĞI HESAP BİLGİLERİ
Kurum Adı
: Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Kurum Kodu
: YKR
Hesap No:
: MKK nezdindeki 2546939 (MKK Sicil No 12721069, Vergi Numarası 3880023191) no'lu
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Hesabına
Telefon/Faks Numarası
: 0 (212) 319 80 00 / 0 (212) 264 14 09
ÖNEMLİ BİLGİLER
(i) Pay alım teklifine katılacak yatırımcıların, sahip oldukları payları, saat 17:00’ye kadar virman yolu ile göndermeleri durumunda, payların bedelleri,
virmanın geldiği ilgili Aracı Kurum hesabına virmanı takip eden iş günü (T+1) içerisinde ödenecek, ilgili tutar yatırımcının hesabına aynı gün Aracı
Kurumu tarafından aktarılacaktır. Saat 17:00’den sonra gönderilen paylar ertesi iş günü işleme konulacaktır. Son gün (30.05.2022) saat 17:00'den sonra gönderilen
paylar ise kabul edilmeyecektir.

(ii) Koç Holding A.Ş. tarafından, pay devrinin kamuya açıklandığı tarih olan 01.04.2022 tarihinde pay sahibi olan diğer ortakların paylarını satın almak üzere zorunlu
pay alım teklifinde bulunulacak olduğundan, pay sahipliği ve pay alım teklifine konu edilebilecek pay tutarları için söz konusu tarih itibariyle Merkezi Kayıt Kuruluşu
A.Ş.'den temin edilen listeden gerekli kontroller yapıldıktan sonra ilgili ödemeler gerçekleştirilecektir. Listede yer almayan pay sahiplerinin başvuruları kabul
edilmeyecektir. Liste'ye uygun olmayan pay tutarlarına ilişkin ödemeler gerçekleştirilmeyecektir. Pay bedelleri Kabul Tarihi'ni takip eden ilk işgünü saat 16:30'a kadar
ödenecektir.
(iii) Ellerinde kaydileştirilmemiş fiziki pay olan ortakların başvuruları Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından kabul edilmeyecek olup bu ortaklar
paylarını kaydileştirmek üzere YKBNK'ye yönlendirilecektir.
(iv) Pay Alım Teklifi Bilgi Formu, 13.05.2022 tarihinde KAP’ta duyurulmuştur.
FORM EKLERİ
Gerçek Kişiler
Tüzel Kişiler

: T.C. Nüfus Cüzdanı veya Sürücü Belgesi Fotokopisi
: Noter tasdikli imza sirküleri, kuruluşun tescil edildiği ticaret sicil gazetesi, vergi levhası, ticaret ve sanayi odası
kayıt belgesi

İHTİLAFLI PAYLAR
Pay Alım Teklifi Tebliği madde 9, fıkra (3) uyarınca üzerinde işlem yasağı, hukuki ihtilaf veya başka hak iddiası bulunan payların pay alım teklifine katılımı kısıtlanamaz. Söz konusu
payların pay alım teklifine konu edilmeleri durumunda bu payların bedeli, işlem yasağı sona erene ya da hukuki ihtilaflar veya hak iddiaları ortadan kalkana kadar teklif sahibi adına
açılacak bir hesapta nemalandırılarak bloke edilir. Bloke edilen tutar, yatırımcı tarafından bloke gerekçesinin sona ermiş olduğunun yatırım kuruluşuna tebliğini takiben, Tebliğ’in 5 inci
maddesinin üçüncü fıkrasındaki esaslar çerçevesinde neması ile birlikte hak sahibine ödenir. Bloke edilen tutarlar Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından Yapı Kredi
Portföy Para Piyasası Fonu'nda (YLB) nemalandırılacak olup yatırımcı tarafından bloke gerekçesinin sona ermiş olduğunun Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye tebliğini
takiben, bu tebliği takip eden iş günü neması ile birlikte hak sahibine ödenir.
Üzerinde işlem yasağı hukuki ihtilaf veya başka bir hak iddiası bulunan paylar tahtında pay alım teklifine katılacak yatırımcıların talepleri için, işbu talep formu doldurularak, Yapı Kredi
Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’ye ait, ihtilaflipayalimsureci@ykyatirim.com.tr e-posta adresine ilgili form ve ekleri gönderilir. Talebe konu paylar, saat 17:00, yarım iş günlerinde ise
saat 12:00’ye kadar, talepte bulunan ilgili Aracı Kurum tarafından, işbu formda belirtilen alıcı hesabına virmanlanır. Paylara ait ilgili bedeller, takip eden iş günü, mevzuatta belirtildiği
üzere, teklif sahibi adına açılmış hesaba aktarılır ve nemalandırılarak bloke edilir.
İhtilaflı paylar ile ilgili olarak, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’ye ilgili talep formunun eposta adresine gönderimi sureti ile bildirim yapılmadığı sürece, Yapı Kredi Yatırım
Menkul Değerler A.Ş.’nin işleme ilişkin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
İhtilaf Nedeni*:
Haciz
: ……….
Rehin
: ……….
İşlem Yasağı
: ……….
Diğer
: ……….
*İhtilafa ilişkin MKK dökümü ek olarak iletilmelidir.
İHTİLAFA KONU PAYLAR HAKKINDA AÇIKLAMA :

Tarih:

İmza:

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA BİLDİRİMİ
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (“Yapı Kredi Yatırım”) olarak, Yapı ve Kredi
Bankası A.Ş. (“Şirket”) Zorunlu Pay Alım Teklifi başvurunuz kapsamında bizimle paylaşmış
olduğunuz kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVK
Kanunu”) uygun bir şekilde işlenmesi, aktarılması ve güvenliğinin sağlanması hususlarına
büyük önem vermekteyiz. Bu çerçevede, aşağıda veri sorumlusu olarak kişisel verilerinizin
hangi yöntem ve amaçlarla toplanacağı, işleneceği ve üçüncü kişilere aktarılacağı ve KVK
Kanunu uyarınca veri sahibi olarak sahip olduğunuz haklar açıklanmıştır.
1. Kişisel Verilerin İşle nme Amaçları
Kişisel verileriniz; yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, işlem yapanın, işlemin gerçek
sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek, elektronik
veya kağıt ortamında işleme dayanak olarak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek, Şirket ve
ortakları ile yapacağınız sözleşmelerin kurulması ve ifa edilmesi, Yapı Kredi Yatırım, Şirket ve
Ortakları arasındaki sözleşmelerin ifa edilmesi, sizler için uygun ürün, hizmet ve platformların
belirlenmesi, bunların size özel hale getirilmesi ve geliştirilmesi, etkin bir müşteri hizmeti
sunulması Yapı Kredi Yatırım’ın internet sitesi ve diğer elektronik sistemlerinin ve fiziki
ortamlarının güvenliğinin sağlanması, sözleşmeye ve kanuna aykırılıkların tespiti, önlenmesi
ve yetkili makamlara bildirilmesi, raporlanması, hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi
amaçlarıyla, Yapı Kredi Yatırım tarafından işlenebilir veya bu amaçların gerektirdiği süre
boyunca muhafaza edilebilir.
2. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişiler ve Aktarılma Amaçları
Kişisel verilerinizi, KVK Kanunu’nun 4’üncü maddesinde sayılan genel ilkelere ve 8 ve 9’uncu
maddelerinde öngörülen şartlara uymak ve gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla,
Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul, Takasbank, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve diğer yetkili
kurum ve kuruluşlara, ana hissedarımıza, Şirket’e ve Şirket’in ortaklarına ve çalıştığı aracı
kuruluşlara ve diğer iş ortaklarımıza ve tedarikçilerimize veya alt yüklenicilerimize yukarıda
(1) nolu başlık altında sayılan amaçlarla aktarabiliriz. Yapı Kredi Yatırım olarak, kişisel
verilerinizi, gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla Türkiye içinde veya dışında bulunan
sunucularda veya diğer elektronik ortamlarda işleyip saklayabiliriz.
3. Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verilerinizi; Yapı Kredi Yatırım’a sunmuş olduğunuz talep formları veya Yapı Kredi
Yatırım’ın sunmuş olduğu hizmetler/ürünlerden yararlanmak veya diğer amaçlarla genel
müdürlükler, şubeler, acenteler veya diğer alt yükleniciler ile iletişime geçebileceğiniz ofis ve
diğer fiziki ortamlar,
internet siteleri, mobil uygulamalar, ATM’ler ve benzeri elektronik işlem platformları kanalıyla
yazılı, sözlü, ses veya görüntü kaydı veya diğer fiziksel veya elektronik şekillerde elde
edilebiliriz. Kişisel verileriniz, Kurumumuzca, KVK Kanunu’nun 4’üncü maddesinde belirtilen
genel ilkeler ile 5 ve 6’ncı maddelerinde belirtilen şartlar çerçevesinde yukarıda (1) nolu
bölümünde sayılan amaçlar için toplanmakta, işlenmekte, aktarılmakta ve saklanmaktadır.
4. Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız
KVK Kanunu’nun 11’inci maddesi uyarınca, kişisel veri sahibi olarak; kişisel verilerinizin
işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel
verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel
verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel

verilerinizin işlenmelerini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, bunların silinmesini
veya yok edilmesini isteme, düzeltme ve silme işlemlerinin kişisel verilerinizin aktarıldığı
üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler
vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde
zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
Yukarıda belirtilen haklarınızdan herhangi birini kullanmak istemeniz halinde, talebinizi
Kurumumuza başvurmak suretiyle iletebilirsiniz. Talepleriniz kural olarak ücretsiz
sonuçlandırılacak olmakla birlikte, talebinizin cevaplandırılmasının ayrıca bir maliyeti
gerektirmesi hâlinde, ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen tutarlarda ücret talep
edilebilecektir.

